
 

 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจยัเรื� อง “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538 -2558 
ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้าง
ยุทธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยการนาํเสนอ
วิธีดาํเนินการวิจยัเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ในแต่ละขอ้นั น จะนาํเสนอในประเด็นต่าง ๆ ที�สําคญั 
ประกอบ ดว้ย 1) ขอบเขตดา้นเนื อหา 2) ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3) เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวจิยั 4) วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล 

กระบวนการการดาํเนินการวิจยัตามขั นตอน มีดงันี  
1. เพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ 1 คือ ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุ

และสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม  
1.1  ขอบเขตดา้นเนื อหา 

ประเด็นในการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและ 
สื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยมไดแ้ก่ 

1.1.1  ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ถีิพุทธ  
1.1.2 การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ 
1.1.3 สุขภาวะของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ 

1.2  ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.2.1 การศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการ 

ศึกษาจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538 -2558 รวมถึง
เอกสารและสื�อประเภทต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นมาและกิจกรรมการศึกษาและ
การใหบ้ริการต่าง ๆ ของการแพทยว์ถีิพุทธ 
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 1.2.2 การศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการศึกษาจาก
จดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ และเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ระหว่าง  
พ.ศ. 2538-2558  

 1.2.3 การศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการศึกษาจากจดหมายเหตุ
และสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 และเอกสารและงานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้ง รวมถึงเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์
วถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

1.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 คือ ตวัผูว้ิจยั ผูช่้วยวิจยั 

และผูป้ระสานงาน ซึ� งเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ สมุดจดบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพ กลอ้งถ่ายวีดีทศัน์ 
เครื� องบนัทึกเสียง เครื� องและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับบนัทึกข้อมูลและประมวลผลในการ
วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล และการจดัทาํฐานขอ้มูล 

1.4 วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การรวบรวมจดหมายเหตุเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ 

ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ไดแ้ก่  
 1.4.1 หนงัสือ วารสาร เอกสาร แผน่พบั ที�ผูว้ิจยัจดัพิมพแ์ละสื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ วทิย ุสื�อออนไลน์ ดีวดีี วซีีดี เอม็พี 3 ที�ผูว้จิยัจดัทาํ  
 1.4.2 หนงัสือ วารสาร เอกสาร แผน่พบั สื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ 

วิทยุ สื�อออนไลน์ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�องค์กร หน่วยงาน หรือ
บุคคลต่าง ๆ จดัทาํ  

 1.4.3 เอกสาร แบบสอบถามและแบบประเมินผลสุขภาพต่าง ๆ สื�อต่าง ๆ ที�บนัทึก
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

1.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
วเิคราะห์สังเคราะห์เนื อหาของขอ้มูลจากเอกสารและสื�อดงักล่าว โดยการจดัแยก

ฐานขอ้มูลตามรายการขอ้มูล ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา  
การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญ
นิยม ทฤษฎีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วม โดยใชก้ารพรรณนาอยา่งลุ่มลึก (Thick Description) และสถิติร้อยละในบางช่วง 
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2. เพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 คือ ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ 

2.1 ขอบเขตดา้นเนื อหา  
การศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธุ์เพื�อมวลมนุษยชาติ 

โดยศึกษาข้อมูลจากจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ในประเด็นดังนี  
 2.1.1 การให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย ็น หรือเทคนิค

การดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
 2.1.2 แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
 2.1.3 ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�น 

ให้มีสุขภาวะที�ดีตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 

 2.1.4 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย ์   
วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความ 
สัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม  

2.2 ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
การศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  

เป็นการศึกษาจากกลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุที�ผ่านเกณฑ์คดัเลือกจากเครือข่าย
การแพทยว์ิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 10,000 คน โดยเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key 
Informants) ทั งในและต่างประเทศ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 60 คน 
โดยเทคนิค สโนวบ์อล (snowball sampling) 

2.3  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ที� 2 คือ ตวัผูว้ิจยั ผูช่้วย

วิจยั และผูป้ระสานงาน ซึ� งเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ โดยใช้วิธีการบนัทึกภาคสนาม (Field 
Notes) เครื�องบนัทึกภาพและเสียง (กลอ้งวีดีทศัน์) กลอ้งถ่ายรูป เครื�องบนัทึกเสียง (เอ็มพีสาม)  
สมุดจดบนัทึกขอ้มูล การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participant and Non-Participant 
Observations) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งมีโครงสร้าง การส่งแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด (Close 
End and Open End Questionnaires)  
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2.4 วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประสานขอความร่วมมือจากจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุ โดยเลือกกลุ่ม

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง จาํนวน 60 คน ให้ส่งขอ้มูลหนงัสือ เอกสาร ภาพถ่าย ดีวีดี วีซีดี  
เอม็พีสาม และแบบสอบถาม ในประเด็นการให้ความสําคญัของเทคนิคแต่ละขอ้ตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค  
ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  

2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
นาํขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมตามวิธีในขอ้ 2.4 ดงักล่าวขา้งตน้ มาวิเคราะห์

สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาและ
ใช้สถิตร้อยละในบางช่วง พฒันาเป็นรูปแบบของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวล
มนุษยชาติ 

3. เพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 คือ ศึกษาองคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ 

และสร้างยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
3.1 ขอบเขตดา้นเนื อหา 

ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ  และการสร้างยุทธศาสตร์
การขยายผลชุมชนจิตอาสาเพื�อมวลมนุษยชาติ 

3.2 ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วิถีพุทธ และการสร้างยุทธศาสตร์

การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ เป็นการศึกษาจากกลุ่มผูใ้ชก้ารแพทย์
วถีิพุทธ ที�ผา่นเกณฑค์ดัเลือกจากเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 10,000 คน 
สุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 530 คน 

3.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ และการสร้างยุทธศาสตร์

การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถาม  

3.4 วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม เรื�องสุขภาวะของผูใ้ช้

การแพทยว์ิถีพุทธ ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ นมา โดยใช้ขอ้มูลที�ได้บนัทึกจากจดหมายเหตุเอกสารต่าง ๆ  
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจากแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา 
การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื นบ้าน ทฤษฎีสสารกับ
พลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม และแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม และงานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง นาํไปเก็บขอ้มูลในกลุ่มผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ที�ผา่นเกณฑ์คดัเลือกจากเครือข่ายแพทย์
วิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 10,000 คน สุ่มอย่างง่าย จาํนวน 530 คน นาํมาวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

ผูว้ิจยันาํผลที�ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ  
ไปสร้างยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ แลว้สรุปผลเพื�อนาํ
ข้อมูลที�ได้ไปเสนอกับผูเ้ ชี�ยวชาญด้านการเผยแพร่การแพทย์วิถีพุทธ จาํนวน 17 คน เพื�อ
วิพากษ์ วจิารณ์ วเิคราะห์ประเด็นสาํคญั และสรุปผล  

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลที�เก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

มีขั นตอนดงันี    
 3.5.1 การหาองค์ประกอบ และค่านํ าหนกัองค์ประกอบ อา้งอิงเกณฑ์นํ าหนกั

ของขอ้คาํถามที�ใหน้ํ าหนกัสูง เรียงความสาํคญัจากมากไปหานอ้ยในและแต่ละองคป์ระกอบ 
 3.5.2 ผูว้จิยัทาํการยนืยนัขอ้สรุป โดยตรวจสอบย ํ ายืนยนัขอ้สรุปที�ไดจ้ากทฤษฎี

ต่าง ๆ และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง จนนาํไปสู่การเสนอทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) (วรรณดี 
สุทธินรากร. 2556 : 138) ซึ� งเป็นทฤษฎีหรือขอ้สรุปที�สร้างขึ นมาอยา่งเป็นระบบจากขอ้มูลรูปธรรม 
หรือความจริงที�ไดค้น้พบจากบริบทที�วจิยัในครั งนี  

 3.5.3 นาํผลการวิจยัจากขอ้ 3.5.2 ขา้งตน้ ไปเสนอกบัผูเ้ชี�ยวชาญด้านการ
เผยแพร่การแพทยว์ถีิพุทธ จาํนวน 17 คน เพื�อวพิากษ ์วจิารณ์ วเิคราะห์ประเด็นสาํคญั และสรุปผล 

การหาคุณภาพของเครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม มีวธีิการดงันี  
1.  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ใชส้าํหรับวตัถุประสงคข์อ้ 2  

1.1 แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที�ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ� งโครงสร้าง  
ที�มีคาํถามแบบปลายเปิด โดยนาํแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มาตรวจสอบความเที�ยงตรง และ
ใหผู้เ้ชี�ยวชาญพิจารณาขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์และสอบถาม ให้ครอบคลุมเนื อหาครบถ้วน 
ขอ้คาํถามถูกตอ้งเหมาะสม ตรงตามโครงสร้าง และภาษาที�ใช้เหมาะสมกบัผูใ้ห้ขอ้มูล  

1.2 นาํแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที�ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นชอบแล้วไปทดลอง
สัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาอีก ในส่วนของความ
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เชื�อมั�นนั น ทดสอบด้วยวิธีสัมภาษณ์และสอบถามซํ า และตรวจสอบความเชื�อมั�นของคาํตอบ 
ที�ได้ จากการสัมภาษณ์และสอบถาม ดว้ยการใชผู้ส้ัมภาษณ์และสอบถามคนเดียว เมื�อไดข้อ้มูลแลว้
นาํขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ถู้กสัมภาษณ์และสอบถาม ยนืยนัคาํตอบของตนเอง 

2. แบบสอบถาม 
2.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  ที�เป็นแบบสอบถาม 

ที�สร้างขึ นมา นาํไปทดสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น 
(Reliability) ของเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ 7 ท่าน โดยใชว้ิธี  
IOC (Item–Objective Congruence) เพื�อวิเคราะห์ความเที�ยงตรงเชิงเนื อหาซึ� งคาํนวณจากความ
สอดคลอ้งระหวา่งประเด็นที�ตอ้งการวดักบัขอ้คาํถามที�สร้างขึ น ดชันีที�ใช้แสดงค่าความสอดคลอ้ง
เรียกว่า ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Item–Objective Congruence 
Index : IOC ) โดยวธีิการ ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อพิจารณาคดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามที�มี
ค่า IOC = 0.50 ขึ นไป ซึ� งแสดงว่าขอ้คาํถามนั นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือเนื อหาที�ตอ้งการ  
โดยผูว้จิยักาํหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ ดงันี  

+ 1 เมื�อแน่ใจวา่ ขอ้คาํถามนั น ถูกตอ้งเหมาะสม ใชก้ารได ้
   0 เมื�อไม่แน่ใจวา่ ขอ้คาํถามนั นไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ใชก้ารได ้
- 1 เมื�อแน่ใจวา่ ขอ้คาํถามนั นผดิพลาด ไม่เหมาะสม ใชก้ารไม่ได ้
นาํคะแนนที�ได้ มาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกับจุดมุ่งหมาย 

เนื อหาที�ตอ้งการวดัโดยการแทนค่าในสูตร ดงันี  
 

IOC  =  
N

R∑  

เมื�อ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิ�งที�ตอ้งการวดั 
     ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
       N  แทน จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 
ผูว้ิจยันาํผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา มาจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบั

สมบูรณ์ แลว้นาํไปใชก้บักลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จาํนวน 30 คน ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองใช้
เครื�องมือได้นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิz แอลฟา 
(α- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) เพื�อหาค่าสัมประสิทธิz แอลฟาของ
แบบสอบถามทั งฉบบั โดยมีสูตรดงันี  



159 
 

α = 








−1k

k  













−
∑

2

2

1

t

i

S

S
 

เมื�อ         α แทน ความเที�ยงของแบบสอบถาม 
      k แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 
            ∑ 2

i
S  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

             
2

t
s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั งฉบบั 

 
ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 7 ท่าน มีรายนามดงันี  
1. นายแพทย์ ว ัชระ ก้อนแก้ว  นายแพทย์ชํานาญการ อายุรแพทย์ ( เ ชี� ยวชาญ 

ดา้นโรคหวัใจ)  โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี     
2. นายแพทยช์ยัรัตน์  เจริญสุข ศลัยแพทยเ์ด็ก รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเพญ็  จงัหวดั

อุดรธานี 
3. ดร.ดวงกมล ภูนวล นักวิชาการสาธาณสุขชาํนาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์
4. นางสีไพร พลอยทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

พฒันาหลกัสูตร  สาํนกัการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
5. นางประภาพรรณ สุขพลอย พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ รับผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทย

และแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลเจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี 
6. นางนิตยาภรณ์ สุระสาย พยาบาลชํานาญการ โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ จังหวดั

อาํนาจเจริญ 

7. พญ.สุภารัตน์ องค์พฒันาวุฒิคุณ  จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ตัวแทนผูป้ระสานงาน
เครือข่าย แพทยว์ถีิธรรม รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา   

สําหรับประเด็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ ตรวจสอบความ
เที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability) โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 7 ท่าน 
ส่วนประเด็นการสร้างยุทธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
ส่งขอ้มูลให้กบัผู เ้ ชี�ยวชาญด้านการเผยแพร่การแพทยว์ ิถีพุทธจาํนวน 17 คน เพื �อวิพากษ์ 
วิจารณ์ วเิคราะห์ประเด็นสาํคญั และสรุปผล 

การศึกษาวิจยัครั งนี  ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี คือ การใช้เทคนิคการ
รวบรวมขอ้มูลตั งแต่ 2 วิธีขึ นไปในการศึกษาเรื�องเดียวกนั ทาํให้ไดข้อ้มูลที�หลากหลายจากวิธีการ
หลายอย่าง ช่วยแก้ไขขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนของแต่ละวิธีการวิจยัได้ ซึ� งจะช่วยให้งานวิจยั 
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มีคุณภาพและมีความน่าเชื�อถือมากขึ น โดยในการวิจยัครั งนี  ใชเ้ทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ย
การศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ การบนัทึกภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  

การตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทาํการตรวจสอบในมิติสามเส้า (Triangulation) เพื�อ
ยืนยนัว่าขอ้มูลที�ผูว้ิจยัได้เก็บมานั นถูกตอ้งหรือไม่ โดยตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลในมิติของ
เวลา สถานที� และบุคคล ให้ครบทั ง 3 มิติ ดงันี  

1. แหล่งเวลา โดยนาํขอ้มูลที�ไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ณ เวลาแตกต่างกนัมาทาํการ
ตรวจสอบ และเปรียบเทียบผลวา่ขอ้มูลแต่ละส่วนที�ไดจ้ากการไปเก็บรวบรวมมา จะมีความเหมือน 
หรือแตกต่างกนัในส่วนใด อยา่งไร 

2. แหล่งสถานที� โดยนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวม ณ สถานที�ต่าง ๆ ที�แตกต่างกนั
มาทาํการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผลวา่ จะมีความเหมือน หรือแตกต่างกนัในส่วนใด อยา่งไร 

3. แหล่งบุคคล โดยนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวม มาทาํการศึกษา และเปรียบเทียบ
ดูวา่ เมื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวไปทาํการเก็บรวบรวม โดยเปลี�ยนแปลงเป็นบุคคลอื�นให้ขอ้มูลแทน และ
ไม่ซํ ากบับุคคลเดิม ขอ้มูลที�ไดรั้บจะมีความเหมือนเดิมหรือไม่ อยา่งไร 
 

การสรุปและรายงานผลการวจัิย  

การสรุปและรายงานผลการวิจยั ใชก้ารพรรณนา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหาในประเด็น
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธ การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และ
สุขภาวะของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ จากเอกสารและสื�อต่าง ๆ ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุข
ภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และการแพทยพ์ื นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม ทฤษฎีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั ว
ตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม ใช้การพรรณนา โดยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทาง
สื�อสารออนไลน์หรือช่องทางอื�น ๆ ในประเด็น การให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น 
หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็น 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�น 
ใหมี้สุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบ
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธุ์เพื�อมวลมนุษยชาติ ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้าง 
สุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
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ความสัมพนัธ์กันเป็นองค์รวม พฒันาเป็นรูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธุ์ เพื�อ
มวลมนุษยชาติ และใช้การพรรณนา องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และการสร้าง
ยุทธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาเพื�อมวลมนุษยชาติ 
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